
Interview Robin  
 
Algemeen  
Robin is 15 jaar oud en woont in Amsterdam. Zijn opleidingsniveau is Havo. Buiten school 
voetbalt hij graag en ‘chillt’ hij met zijn vrienden.  
 
Cultuur & sociologie 
Vriendschap betekent voor hem dat je plezier kan maken samen en dat je elkaar alles kan 
vertellen. De begrippen die hem zijn voorgelegd, vindt hij de volgende het beste bij vriendschap 
passen: liefde, delen, uitgaan, bescherming, communiceren, vakanties en gezelligheid. Hij heeft 
zijn vrienden van school, de buurt en voetbal leren kennen. Zijn vrienden kent hij gemiddeld zes 
jaar. Afstand is niet heel belangrijk in zijn vriendschappen, wel wonen de meesten in de buurt. 
Leeftijd speelt voor hem wel een rol in vriendschap. Robin zegt hier het volgende over: ‘Wanneer 
je dezelfde leeftijd hebt dan heb je interesse in dezelfde dingen. Je kunt dingen makkelijker samen 
doen.’ Hij besteedt vooral tijd aan zijn vrienden als hij op school is. Echt met hen afspreken doet 
hij in het weekend. Dan gaan ze gamen, chillen of ergens wat drinken met mooi weer. School 
speelt zeker een rol, aangezien de meeste vrienden bij hem op school zitten. Zijn vriendschappen 
onderhoudt hij op school, door online af te spreken, samen op vakantie te gaan of gewoon te 
chillen.  
 
Technologie  
Robin is op de volgende social media te vinden: Hyves, Facebook, Twitter, YouTube en MSN. 
Op elk van dit middel heeft hij overal wel minimaal honderd vrienden. Om precies te zijn heeft 
hij 300 vrienden op Hyves, 280 vrienden op Facebook en 180 op MSN.  
 
Vertrouwelijk  
Hij zegt dat social media geen invloed hebben op zijn vriendschappen. In zijn leven zijn vrienden 
wel belangrijk. Hij geeft op de schaal van tien zijn vriendschappen een 8. Van al zijn vrienden 
heeft hij in totaal drie beste vrienden. Rond zijn vrienden voelt hij zich veilig, gezien en 
geaccepteerd. Gelukkig is hij nog nooit gepest.  
 


